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ÀMBITS DIMENSIÓ APOSTÓLICA
D’UN PROJECTE DE CENTRE.
0. ACLARIMENT PREVI.
...QUÈ NO ÉS AIXÒ?
a) un elenc complet de les activitats
apostòliques dels SS.CC.
b) una exhortació als SS.CC. a fer uns
apostolats concrets i determinats.

QUÈ ÉS AIXÒ?
a) una concreció de la dimensió apostòlica
del projecte de centre...
b) ...en funció d’uns criteris
c) una orientació a l’hora de posar mitjans per
treballar aquesta dimensió.

1. ÀMBIT D’ESGLÉSIA LOCAL i DE TESTIMONI VOCACIONAL.
NOTA: Prèviament el Centre ha reflexionat si te una Comunitat Cristiana de Referència comuna o no
i, en cas afirmatiu, qui forma aquesta CCR comuna.
1.1. Implicació en la dinàmica de la Comunitat Cristiana de Referència comuna al Centre (CCR).
Aquesta implicació te la finalitat d’ajudar a donar consistència i identitat a la CCR. Es poden establir
diferents graus d’implicació: des de tenir present el calendari de la CCR fins a participar en els equips
pastorals o la coordinació pastoral de la CCR.
1.2. Implicació en altres serveis eclesials.
En un Centre on no hi hagi una CCR comuna els SS.CC. aquests també han de projectar l’apostolat
del Centre al servei de l’Església local. És per això que, amb creativitat, s’ha de discernir com ferho per
tal que el Centre i els seus membres se sentin enviats al servei de l’Església.
1.3. Testimoni vocacional.
Un lloc per excel·lència de testimoni és en el sí de l’església local. Això te conseqüències
apostòliques per al Centre: l’enviament d’un o més SS.CC. en les plataformes pastorals on es poden
prendre decisions vocacionals (en la catequesi de joves i/o adults; en la Pastoral Familiar; en LlDB...).
2. ÀMBIT PASTORAL FAMILIAR.
2.1. Promoció de la Pastoral Familiar (PF).
La PF des de l’espiritualitat salesiana és un do apostòlic específic de l’ASC envers l’Església i la
FASA. El Centre ha de formarse i actualitzarse en PF, també ha de reflexionar com fer promoció d’aquesta
PF i tenirla present en la pregària comunitària.
Cal fer una menció especial de la realitat de Llars don Bosco (LldB). Aquest és un moviment de PF
que ha nascut per voluntat de l’ASC. Quan en un centre hi ha grups de LldB, això te conseqüències
apostòliques per al Centre: l’enviament d’un o més SS.CC. que es facin presents en els grups de LlDB; la
relació i comunicació bidireccional entre el Centre i els grups de LlDB; la preparació i formació de SS.CC.
per a que facin de consiliaris o matrimonis guia; la promoció de LlDB en la PF de la CCR o dels serveis
eclesials on estiguem presents.

3. ÀMBIT DE PASTORAL JUVENIL.
3.1. Promoció de la Pastoral Juvenil (PJ).
La PJ salesiana és un do apostòlic específic de la FASA envers l’Església. El Centre ha de formarse
i actualitzarse en PJ, també ha de reflexionar com fer promoció d’aquesta PJ i tenirla present en la
pregària comunitària.
Quan es doni el cas que alguns SS.CC. del Centre estiguin implicats en la PJ de la Obra de SDB o
FMA on està erigit el Centre, aquesta circumstància s’ha d’aprofitar, doncs facilita la formació i
actualització en PJ, facilita la comunicació bidireccional entre Centre i PJ i facilita l’establiment de canals
de col·laboració amb la PJ.
4. ÀMBIT DE SOLIDARITAT.
4.1. Preferència per Cooperación Salesiana y Tercer Mundo (CSTM).
Cada Centre te la llibertat, a partir de les seves circumstàncies particulars, de decidir com vehicular la
seva col·laboració i la seva aportació econòmica. Preferentment el Centre afavoreix optar per CSTM. Entre
l’ASC i CSTM hi ha una vinculació d’identitat jurídica (des del 8 de març de 2001).
Així doncs, en el sí del centre es fa difusió del Projecte Estrella de CSTM, es duen a terme,
corresponsablement, les demandes que pugui fer el vocal provincial de “Tercer Món”, es te present en la
pregària comunitària aquestes necessitats i es promou el voluntariat.
4.2. Preferència per VOLS .
Cada Centre te la llibertat, a partir de les seves circumstàncies particulars, de decidir com vehicular la
seva col·laboració i la seva aportació econòmica. Preferentment el Centre afavoreix optar per VOLS, si hi ha
delegació local. Entre l’ASC de Barcelona i VOLS hi ha una vinculació fundacional. ja que SDB, FMA i
SS.CC. de la província de Barcelona van voler fundar conjuntament aquesta ONGD al 1993.
Això te conseqüències apostòliques per al Centre: l’enviament d’un o més SS.CC. que es facin
presents en la delegació local de VOLS; la relació i comunicació bidireccional entre el Centre i la delegació
local; la difusió i col·laboració en les accions solidàries de VOLS, la presència d’aquests projectes en la
pregària comunitària...
4.3. Assignació pressupostària.
El Centre destina una partida pressupostària a donar suport a algun projecte de necessitat
(preferentment CSTM i/o VOLS).
5. ÀMBIT DE SERVEI PROVINCIAL/LOCAL.
5.1. Participació en la vida associativa provincial.
5.2. Implicació en els servei local i provincial.
5.3. Comunicació externa de la vida del Centre.
Enviament d’articles i fotos, al Butlletí Provincial, sobre la vida del Centre. També inclou la difusió de
la vida i activitats del Centre en la zona.

